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III CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
DIREITO DOS SEGUROS 

 (2015-2016) 

Ficha de inscrição 

Dados Pessoais: 

Nome: _______________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/_______, B.I./C.C. n.º: _______________ 

Morada: _______________________________________________________________ 

Localidade: __________________________ Código Postal: _____________________ 

Telemóvel: __________________ Telefone fixo (das 10h às 19h):_________________ 

E-mail (em MAIÚSCULAS): ______________________________________________ 

Dados de faturação: 

(Nome/NIF a constar no recibo: _______________________________/_____________ 

Habilitações Literárias: 

Curso de licenciatura: ___________________________ Ano de conclusão:___ 

Instituição de Ensino: ___________________________ Profissão: ________________ 

Outros graus obtidos: _____________________________________________________ 

Propina: €1500,00 

Regime de avaliação facultativo, com a apresentação de relatório escrito, 

discussão deste relatório e atribuição de diploma em caso de aprovação, acresce 

um custo adicional de €250. A inscrição neste regime pode ser efetuada de 20 a 

27 de novembro de 2015. 

Opção de pagamento: ________________________ 

A. O pagamento de € 1500,00 * (com ou sem desconto) pode ser efetuado em cinco prestações (a 

primeira prestação é paga no ato de inscrição). 

B. Desconto de 20% a associados da Aida Portugal, Licenciados da FDUL e aos que tenham 

concluido a licenciatura noutras instituições no ano letivo de 2014-2015. 

 

               * Aos custos acresce IVA à taxa legal em vigor. 
 

Juntar: a) comprovativo da licenciatura; b) currículo; c) uma fotografia; d) 

comprovativo de uma das condições que permitem beneficiar dos descontos referidos 

nas “opções de pagamento”. 
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Se a inscrição não for efetuada presencialmente: 

PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 

Junto envio comprovativo da transferência bancária ou depósito efectuados, com a 

indicação expressa do nome do participante, no valor de €____ Euros, no dia ___ de 

____________ de ______ para a conta bancária da AIDAPORTUGAL cujo NIB é 0036 

0063 99100077054 43, para pagamento da propina do Curso. 

PAGAMENTO POR CHEQUE: 

Junto envio cheque n.º ________________ sobre o Banco ______________________ à 

ordem de AIDA PORTUGAL no montante de €______ Euros, para pagamento da 

propina do Curso. 

 

Declara conhecer e aceitar as condições gerais e o regulamento do curso. 

 

Data:__________________________________________________________________ 

 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

 

ENTREGAR OU ENVIAR PARA: 

AIDA PORTUGAL 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

ALAMEDA DA UNIVERSIDADE, 1649-014 LISBOA – PORTUGAL 

OU, 

CASO OPTE POR PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, ENVIAR POR 

CORREIO ELECTRÓNICO PARA: INFO@AIDA-PORTUGAL.ORG 

TELEFONE nr.210 966 750 ENTRE AS 15,30 HORAS E AS 19,00 HORAS (TODOS 

OS DIAS UTEIS) 
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